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Dodatečné informace IV. k podkladům soutěže o návrh s názvem „Novostavba
farního kostela Seslání Ducha Svatého se zázemím v Brně-Líšni“

V Brně dne 4. prosince 2013

Dotaz č. 1 zájemce: Zaujima ma či je možné počítať s terénou úpravou svahu na
mestskom pozemku 5037/34. Jedná sa o odstránenie úrovne násypu výšky cca 3,0m
na parcele 5037/34 k hranici pozemku 5037/30, ktorá by dokázala zabezpečiť denné
svetlo do podzemného podlažia.
Odpověď ad 1): V této chvíli jde o ideový návrh. Možný zásah do sousedních parcel
a terénní úpravy budou řešeny v rámci prováděcího projektu.
Dotaz č. 2 zájemce: Dům komunity - ubytování salesiánů. Ve stavebním programu je
uveden
požadavek
4
pokojů
pro
hosty,
avšak
není uvedeno kolik hostů by zde mělo být přibližně ubytováno (5,10,20,...).
Odpověď ad 2): Ubytování komunity – 4 x samostatně bydlící salesiáni – každý má
svůj pokoj se soc. zařízením, společný obývací pokoj s kuchyňským koutem a kapli.
Návštěvní místnosti jsou ve farní části a rozumí se tím pokoje, každý maximálně pro
dvě osoby.
Dotaz č. 3 zájemce: Farní část - zázemí farnosti. Ve stavebním programu není uveden
byt faráře (kněze). Bude zde bydlet nebo ne?
Odpověď ad 3): Byt faráře zde nebude. Farář bude členem komunity salesiánů, která
bude bydlet společně.

Dotaz č. 4 zájemce: Zasvěcení kostela bude Seslání Ducha Svatého. Tento výjev ať se
ve výtvarné podobě objeví uprostřed čelní stěny chrámového prostoru.
Odpověď ad 4): “…uprostřed čelní stěny chrámového prostoru“. Chrámovým
prostorem je myšlen interiér kostela. Motiv Seslání Ducha Svatého má být v čelní
stěně interiéru kostela.
Dotaz č. 5 zájemce: Ve stavebním programu k soutěži pro novostavbu farního kostela
jsem nenašel zmínku o parkování pro návštěvníky kostela. Vzhledem k požadované
kapacitě (300 míst k sezení) a relativní stísněnosti pozemku je otázka parkování
poměrně významným parametrem návrhu. Je řešení parkování pro návštěvníky
nutnou součástí soutěžního návrhu nebo je parkování řešeno samostatně mimo
předmětné pozemky?
Odpověď ad 5): Parkování bude řešeno samostatně mimo předmětné pozemky
v rámci realizace prováděcího projektu. Určitě nebude parkoviště na pozemku
vyhlašovatele – bude to předmětem jednání s ÚMČ – kteří stanoví kde a kolik
parkovacích stání máme povinnost vybudovat. Projekt je hotový a je to na našich
stránkách – P06.
Dotaz č. 6: zájemce: V soutěžních podmínkách nejde načíst bod 7.1.
Odpověď ad 6): Vyhlašovatel jej umístí na web ve formátu pdf.

S pozdravem
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